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Материалдык эмес маданий
мурастар аркылуу туруктуу
өнүгүүнү пландаштыруу

◦ Мурастар боюнча билим, ноу-хау жана көндүмдөр (материалдык эмес
маданий мурас же МэММ) салттуу кол өнөрчүлүк, ашпозчулук өнөр, бий, 
поэзия же ыр сыяктуу тармактар киреше табуу үчүн колдонулушу мүмкүн.

◦ Коомчулуктун мүчөлөрү башкарган көптөгөн жамааттык жана жеке
ишкердиктер өзүлөрүнүн мурас жөндөмдөрүн жана билимин жергиликтүү
жашоо каражаттарын колдоо, ошондой эле өзгөчөлүгүн жана маанисин
сактоо үчүн колдонууну каалашат.

◦ Бул социалдык, маданий, экологиялык жана экономикалык
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн 2030-Күн тартибине ылайык Туруктуу
Өнүгүүнүн Максаттарын колдой алат.

◦ Бул аспап (инструментарий) мураска байланыштуу продукцияларды жана
кызматтарды рынокко чыгаруу менен байланышкан пайдаларды көбөйтүү
жана тобокелдиктерди азайтуу үчүн колдонула турган айрым ыкмаларды
камтыйт.

The folk m usician. Photo: Urmat Osmoev, with permission



Эмне үчүн мураска
негизделген бизнес 
өзгөчө колдоого
муктаж?
◦ Мураска негизделген бизнестер киреше алып
келүү менен бирге мурасты сактоо, келечекте
өсүп жетилишинин ортосунда тең
салмактуулукту сакташы керек.

◦ Алар конкреттүү бизнестин гүлдөп-өнүгүшүн
камсыздашы керек, бирок мурасты жараткан
жергиликтүү жамаатты мүмкүн болушунча
колдошу керек.

◦ Акырында, алар маркетинг боюнча
пландарында мурастын баалуулугун
натыйжалуу билдириши керек.

Felt carpet on it’s way to market, Osh region . Photo:  Urmat Osmoev , with permission



Кемчилдиктерди
толуктоо
◦ Мураска негизделген бизнестер өзгөчө
кыйынчылыктарга дуушар болушат, бирок чакан
бизнеске окутууда мурас маселелери жалпысынан
талкууланбайт. Бизнести өнүктүрүү, адатта,
мурастарды башкаруу боюнча окутууда
талкулануучу тема эмес.

◦ Бул аспап (инструментарий) мурас чөйрөсүндө
иштеген чакан ишканалар үчүн айрым
маалыматтарды жана тажрыйба мисалдарын берүү
менен кемчиликтерди жоюуга аракет кылат.
Ошондой эле, маданият тармагындагы чакан
бизнестерге пайдалуу болгон башка жалпы
ресурстарга шилтемелерди беребиз. Бул өзгөчө
табигый кырсыктарга жана туризмден түшкөн
кирешенин төмөндөшүнө туш болгон өнүгүп келе
жаткан өлкөлөрдөгү чакан ишканалар үчүн
туруктуулукту бекемдөөдө өзгөчө мааниге ээ.

The Kyrgyz Heritage entrepreneurs at the educational tour, Ton district. Photo:  Harriet Deacon 2019



1‐бөлүмгө 
сереп

• Мурасты жана бизнес‐
пландаштырууну чогуу
бириктирүү

• Кыргызстандагы мураска
негизделген бизнестин
мазмунун (контекстин) түшүнүү

• Мураска негизделген бизнести
пландаштырууга жардам
берүүчү аспап (инструментарий)



МУРАСТЫЖАНА
БИЗНЕС-

ПЛАНДАШТЫРУУНУ
ЧОГУУ БИРИКТИРҮҮ

Wool for shyrdak, Issyk kul. Photo: Harriet Deacon 2019



Токулган колкаптар-деңиз 
суусунун чачырандысы: 
Канадад тажрыйбасынан
мисалдар

◦ Дүйнө жүзү боюнча, мураска негизделген бизнеси
келечекте өзүн узак мөөнөткө сактап калуу үчүн
бизнес стратегияларын жана мурастарды коргоо
стратегияларын карашы керек.

◦ Токулган колкаптар- деңиз суусунун чачырандысы -
Ньюфаундленд, Канададагы мураска негизделген
бизнеи. Бизнести баштаган Кристин Легроу
Ньюфаундленд шаарында туулуп-өскөн. Ал солокой
болгонуна карабастан, өтө жаш кезинде токууну
үйрөндү. Ал кол кап жасап сата баштады. Токуу
модага айланып баратканын, бирок салттуу оймо-
чиймелер унутулуп баратканын байкады.

◦ Ал өзүнүн бизнес моделинин коопсуздугун камсыз
кылып, киреше табууну каалады, бирок ал коомдогу
мурас жөндөмдөрүн сактап калууну жана
жаңыртууну каалады, анткени бул анын бизнесинин
узак мөөнөттүү келечеги.

Mittens on the line. Photo: Christine leGrow, with permission



Чакан бизнести пландаштыруу

Кристин Легроу өзүнүн бизнес модели коопсуз экенине ынанган.

Ал башка чыгармачыл бизнес баштоочуларга төмөнкү кеңештерди
берет:

Беш жылдык бизнес‐план түзүп, андан кийин ар бир жарым жылда
кайра карап чыгыңыз.

Атаандаштыкты, кардарлар базасын иликтеңиз. Рынокторду изилдеп, 
бюджетиңизди түзүңүз.

Бардык товарларыңыздын баасын билип алыңыз.

Учетту жазуу жүзүндө жүргүзүңүз.

Бизнес катары катталыңыз. (эскертүү: бул бардык өлкөлөрдө талап
кылынбайт, эрежелер ар кандай болушу мүмкүн)

Бардык кагаз иштерин жасап, биринчи күндөн баштап кесипкөй адам
катары баштаңыз.

Ошондой эле,  бизнесиңизди сүйүңүз!

Socks on the stones. Photo: Christine leGrow, with permission



Мураска негизделген
бизнести пландаштыруу
Токулган колкаптар- деңиз суусунун чачырандысы (Spindrift 
Handknits) - кол менен токуу көндүмдөрүн
Ньюфаундленддеги муундарга өткөрүп берүүгө жардам
берет жана бул каада-салттардын баалуулугун билүүгө
жардам берет.

Токулган колкаптар- деңиз суусунун чачырандысы, кол менен
токулган жүндөн жасалган буюмдарды, мисалы, 
Ньюфаундленддин мурастарынын бир бөлүгү деп
эсептелген колкаптарды жана мээлейлерди чыгарат.

Продукцияны салттуу оймо-чиймелерди кеңири колдонгон
аралдын ар кайсы жериндеги айылдык токуучулар жасашат.

Spindrift -салттуу түрдө эркектер үчүн гана жасалган үч
манжалуу «триггер митт» колкаптары, алар аялдар үчүн
мээлейдин түрүн чакан нускада жасады.

Буга чейин документтештирилбеген салттуу оймо-чиймелер
сатылып, заманбап токуучулар тарабынан жаңыртылды.

Кристин мурастар жөнүндө башкаларга айтып берүү үчүн
китептин кошмо-автору болгон: Ньюфаундленд аралынан
чыккан Деңиз суусу колкаптары: Токуу үчүн 20дан ашуун
мурас дизайндары (2018)

Shirley Scott snf Christine leGrow. Photo: Dale Jarvis, with permission



Мурасты жана бизнес‐
пландаштырууну чогуу
бириктирүү
Кристин Легроу, өзүнүн негизги бизнес-пландаштыруусу менен катар 
Ньюфаундленддеги токуу мурастарын кантип сактап калуу керектигин
жакшылап ойлонду. Бул Легроу үчүн маанилүү, жергиликтүү жамааттын, 
ошондой эле мураска негизделген бизнестин, Токулган колкаптар- деңиз 
суусунун чачырандысы (Spindrift Handknits) продукциясынын кадыр-баркы
(репутациясы). Бул кооптонуулар Spindrift Handknits кандай продукцияны
чыгаргандыгы, кандайча жасалгандыгы, аларды ким жасагандыгы жана
алар жөнүндө кандай маалымат бергендиги жөнүндө чечимдерге таасирин
тийгизди.

Демек, Spindrift Handknits жергиликтүү жумуш орундарын түзүп, жакшы
бизнес менен гана алектенбестен, Ньюфаундленд коомчулугунун токуу
мурастарын сактоого жардам берет, мисалы, салттуу үлгүлөрдө болуп
жаткан инновациялар жөнүндө билим менен бөлүшүп жана колдоп турат.

Тажрыйбанын мисалы бул жерде Материалдык эмес маданий мурас
программасынын, Ньюфаундленддин жана Лабрадордун Мурас
Фондусунун уруксаты менен оңдолгон түрүндө чыгарылды. 
http://www.ichblog.ca/2018/12/saving-traditional-newfoundland.html караңыз

Mittens using traditional patterns. Photo: Christine leGrow, with permission



КЫРГЫЗСТАНДА
МУРАСКА

НЕГИЗДЕЛГЕН
БИЗНЕСТИН
КОНТЕКСТИН
(МАЗМУНУН) 
ТҮШҮНҮҮ

Wool for shyrdak, Issyk kul. Photo: Harriet Deacon 2019



Мураска негизделген бизнес маданий
жана чыгармачыл индустриянын бир
бөлүгү болуп саналат

• Чыгармачыл экономика билимди жана
маалыматты жаратуу же өнүктүрүү менен
байланышкан бир катар экономикалык иш-
аракеттерди камтыйт. Алар жарнама, архитектура, 
көркөм кол өнөрчүлүк, дизайн, мода, кино, музыка, 
аткаруучулук искусство, басма, илимий изилдөө, 
программалык камсыздоо, оюнчуктар жана
оюндар, теле жана радио, видео оюндарды
камтышы мүмкүн.

• Мураска негизделген бизнестер маданий жана
чыгармачыл тармактардын же чыгармачыл
экономиканын бөлүгү болуп саналат, анткени алар
салттуу кол өнөрчүлүктү, дизайнды, оюндарды, 
аткаруучулук өнөрдү жана билимди камтыйт.

• Чыгармачыл сектордун бир бөлүгү катары мураска
негизделген бизнестер боюнча атайын
маалыматтар көп чогултулбайт, бирок аткарылган
иштер алардын туруктуу өнүгүү жаатында чоң
мааниге ээ болорун көрсөтүп турат.

Чолок айылындагы салттуу тамак жасаган ашкана. Сүрөт: Harriet Deacon 
2019



Кыргызстандын чыгармачыл
тармактарына сереп
• Бүгүнкү күндө Кыргызстанда чыгармачыл индустрия өнүгүүнүн алгачкы баскычында, 

ал эми маданий же чыгармачыл тармактар жана чыгармачыл жайлар жөнүндө
талкуулар салыштырмалуу жаңы.

• Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда чыгармачыл сектордун, же чындыгында, мурас
негизиндеги бизнес тармагынын комплекстүү картографиясы түзүлгөн эмес. 
Учурда KG Lab аттуу жергиликтүү бейөкмөт уюму картага түшүрүү үчүн
маалыматтарды чогултууда.

• Кээ бир адамдар дагы эле "чыгармачыл индустрия" деген терминди
оксиморон(мааниси боюнча карама-каршы келген сөздөр, көрүнүш) деп эсептешет: 
көркөм жана маданий иш-чаралар олуттуу бизнес эмес, көңүл ачуу деп эсептелет, 
ал эми мураскерлер - бул өнөр жай дүйнөсүнө кирбеген башка дүйнө- богема деп
кабыл алынат.

• Кыргызстанда мамлекеттик органдар чыгармачыл экономиканын маанилүүлүгүн
эми түшүнө башташты. КыргызПатент, интеллектуалдык менчик бөлүмү, Кыргыз
Республикасынын экономика министрлиги, Кыргыз Республикасынын маданият, 
маалымат жана туризм министрлиги чыгармачыл экономиканы илгерилетүү боюнча
иш-чараларды жигердүү пландаштырууга киришти.

Кыргыздын салттуу кийиз калпагынын өндүрүүчүсү ‐ ак калпак, Чүй району.
Сүрөт: Урмат Осмоев, уруксаты менен.



Регионалдык өсүштүн тең эместиги

• Бүгүнкү күнгө чейин чыгармачыл тармактардын
өсүшүнүн көпчүлүгү Ош, Бишкек жана анын чет 
жакаларындагы шаарларда болуп жатат.

• Бул шаарларда кино, эстрадалык искусство, 
архитектура, ландшафт дизайны, интерьер дизайны, 
веб дизайн, мода, косметика жана башка 
чыгармачыл тармактар улуттук ИДПга олуттуу салым
кошо башташты.

• 2017‐жылы ИДПга чыгармачыл тармактардын
салымы 520 958,6 миллион сомду түзүп, ИДПнын
жалпы көлөмүнүн 6,49% түзгөн

• Туризм, салыштырмалуу, ИДПнын жалпы көлөмүнө
болжол менен 5% түзөт деп билдирет Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитети. Map of Kyrgyzstan, public domain image

https://en.wikipedia.org/wiki/Module:Location_map/data/Kyrgyzstan



Туризмдин
потенциалы
• Кыргызстандагы туризм тармагы чыгармачыл индустрия 

аркылуу айылдын өнүгүшүнө түрткү берүүчү олуттуу
мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат. Өлкөдөгү туризмдин эки
негизги очогу бар: экстремалдык спорттук туризм (тоого
чыгуу, тоо дарыясын кечүү, кышкы тоо туризми, велосипед 
жана мотоцикл туризм, ат минүү туризми ж.б.) жана
маданий туризм (айылдык үй бүлөлөрдө, малчылар менен
боз үйлөрдө жашоо, этнографиялык туризм, кол өнөрчүлүк
туризм, ивент (окуя) туризми ж.б.).

• 2015, 2016 жана 2018‐жылдары Кыргызстанда өткөн
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары салттуу маданияттын
туризмдеги жана чыгармачыл индустриядагы потенциалын
көрсөттү. Дүйнөлүк Көчмөндөр Оюндарынын жардамы
менен, чет элдик туристтердин саны 2015‐жылы 1,5 
миллиондон 2018‐жылы 6 миллионго чейин өскөн, бирок 
туризмдин өсүшү Ысык‐Көл жана Нарын областарында күч
алган; ал Ош шаарында азыраак кеңейди, ал эми Баткен, 
Жалалабад, Талас жана Чүй областарында өнүкпөй калган.

• Бирок, табигый кырсыктар жана пандемиялар туризмге терс
таасирин тийгизиши мүмкүн. Бизнестер туруктуу болушу
керек.

Сүрөт: jkorowicz тарабынан "Дүйнөлүк Көчмөндөр Оюндары Кыргызстан 2014" лицензия 
берилген CC BY‐SA 2.0 https://ccsearch.creativecommons.org/photos/18856845‐05bb‐4709‐
93e0‐8f995d48f9e8



Туш болгон
кыйынчылы
ктар

Кинематографисттер Союзу, Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр Союзу 
жана Кыргызстандын Кол өнөрчүлүк Кеңеши катышат. Ошондой эле, 
аларды CACSARC‐kg, Salttuu музыка, ISUR, Aigine коомдук фонддору жана
Курманжан Датка атындагы Көчмөндөр Маданият Музейи, Борбор Азия 
Маданият жана Искусство Тармактары ‐ CACCA, Кийиз Дүйнө "Фондусу
сыяктуу бир катар бейөкмөт уюмдар сунуштайт.

Бирок, алар бир катар кыйынчылыктарга туш болушат.

• Кыргызстан «акылдын агып кетишин», жана айыл‐шаарлардагы миграция жана
Россия Федерациясына жана Казакстанга кетүү тажрыйбасын баштан кечирип жатат. 
Өлкөдө жаңы таланттарды өстүрүү үчүн кесиптик лицей системасын реформалоо
керек.

• Өкмөт, айрыкча айыл жергесинде, чыгармачыл сектор үчүн институционалдык жана
каржылык колдоону жана стратегиялык багытты камсыздоону жогорулатышы керек.

• Кыргызстандагы чыгармачыл сектор   тармактар   боюнча кыйла бөлүнүп‐жарылган. 
Тармакта маалымат алмашуу, үгүттөө жана өз ара колдоо көрсөтүү борборлору(хаб) 
билим берүү мекемелеринин, чыгармачыл союздардын, кесиптик
ассоциациялардын жана башка уюмдардын жалпы улуттук тармагын түзүүгө жардам
берет.



МУРАСКА НЕГИЗДЕЛГЕН
БИЗНЕСТИ

ПЛАНДАШТЫРУУГА
ЖАРДАМ БЕРҮҮЧҮ

АСПАП
(ИНСТРУМЕНТАРИЙ)

Wool for shyrdak, Issyk kul. Photo: Harriet Deacon 2019



Мураска негизделген
бизнести пландаштырууга
жардам берүүчү аспап
(инструментарий)

◦ Бул аспап өз коомчулугунда туруктуу өнүгүүгө
салым кошо ала турган мураска негизделген
бизнесин жүргүзгөн ишкерлерге арналган. 
Процесстин бардык бөлүктөрүндө биз мурас
ээлери коомчулугунун башка мүчөлөрү менен
тынымсыз кеңешип турууга үндөйбүз.

◦ Бул аспап (инструментарий) мураска
негизделген бизнестерге жана алардын
коомчулугуна мурасты туруктуу жана адилеттүү
түрдө пайдаланышына жардам берүү үчүн
колдонулушу мүмкүн.

◦ Бул бизнес-пландаштыруу аспабы, негизинен, өз
коомчулугундагы мурастарды
коммерциялаштырган адамдарга багытталган. 
Биз башка жамааттардын мурастарын
коммерциялык максатта пайдаланууну
колдобойбуз.

БОЗ-ҮЙДҮ ЖАСООДО КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАР, Кызыл-Туу айылыyzylФото: Урмат Осмоев , уруксаты
менен.   



Биз колдонгон модель МСИМ жана МС
(HIPAMS) деп аталат

Мураска сезимтал интеллектуалдык менчик (МСИМ жана МС) жана маркетингдик
стратегиялар мураска негизделген бизнестерди жана алардын жамааттарына жашоо
тиричиликти колдоо менен бирге мурасты сактоого жардам берет.

Мурас боюнча
көндүмдөрдү

жана тажрыйбаны
өткөрүп берүүнү

колдоо

Зарыл болгон
учурда

интеллектуалдык
менчик укугун

коргоо

Маркетинг менен
байланышкан

мурас
продукциялары
же көрсөткүчтөрү



HIPAM S процесси

Диагностика

Стратегияны
иштеп чыгуу

Стратегияны
ишке

ашыруу

Мониторинг
жана баалоо

1. Мурастарды коммерциалдаштыруу туруктуу
өнүгүүнү кандайча колдой алат?

2. Коомчулук үчүн кандай мурас атрибуттары
маанилүү?

3. Салтты колдонууда жашоо тиричилигин колдоо
үчүн кандай кыйынчылыктарды жана
мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого болот?

1. Кантип маркетинг колдоосу
менен мурасты коргоого, 
инновацияны жайылтууга жана
кардарларга жетүүгө болот?

2. ИМди коргоо маркетингди жана
мурасты коргоону кантип колдой
алат?

1. Стратегияны ишке ашыруу үчүн ким эмне
кылат?

2. Качан жана кантип жасалат?

1. Эмне иштеди
(ордунан чыкты) 
жана эмне үчүн?

2. Эмне иштеген
(ордунан
чыккан) жок, 
эмне үчүн?

3. Жыйынтыгы
жана таасири
кандай болду?



Аспапты
(инструментарийди) 
колдонуу

◦ Жамааттар, бейөкмөт уюмдар жана башка 
кызыкдар тараптар туруктуу өнүгүү
стратегияларын өркүндөтүүгө жардам берүү үчүн
аспапты колдоно алышат.

◦ Аны CC-BY Creative Commons (Чыгармачыл Коом) 
лицензиясына ылайык эркин колдонсо болот.

JyldyzAsanakunovawith her artisans team , Alm aluu Yurt cam p, Ton district. 
Photo: Urm at O sm oev, with perm ission.   



Аспапты
ким иштеп
чыкты?

◦ Инструмент Британия Кеңеши тарабынан каржыланган, Кыргызстандагы
Creative Spark (Чыгармачыл жалын) долбоорунун алкагында, CACSARC-
kg жана Улуу Британиянын Ковентри университетинин кызматташтыгы
менен жазылган. Долбоор Кыргызстандагы жаш мураскер ишкерлерди
HIPAMS (бизнести өнүктүрүүдөгү интеллектуалдык менчик жана
маркетинг стратегиялары) колдонуп, бизнести өнүктүрүү боюнча
көндүмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган.

◦ Британия академиясы (Улуу Британия) тарабынан каржыланган, 
Индиянын Батыш Бенгалиядагы үч сүрөтчү жамаатын, коммерциялык
эмес уюмду (Contact Base) жана Италиядан, Франциядан жана Улуу
Британиядан келген изилдөөчүлөр тобун камтыган параллель 
долбоордун ишине негизделген.

◦ Чыгарма ЮНЕСКОнун колдоосу менен жана Contact Base тарабынан
ишке ашырылып, Индиядагы Батыш Бенгалиядагы жана башка 
региондордогу салттуу сүрөтчүлөр жамааттарынын арасында маданиятка
негизделген жашоо каражаттарын колдоп, Искусство жашоо үчүн
ыкмасынан шыктанган.

◦ Ошондой эле, башка долбоорлордон, мисалы, АльпФудвей, Европа 
Бирдигинин каржылоосу менен Европанын Альптериндеги
аймактар   аралык долбоору, жергиликтүү тоолуу мурастарды сактоо жана
жайылтууга негизделген Альп аймагы үчүн туруктуу өнүгүү моделин
сунуштоого багытталган.

◦ Аспап (инструментарий) жөнүндө суроолорду төмөнкү дарекке жибериңиз
office@cacsarc.org жана harriet@conjunction.me.uk


